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 «نيسان البابطين» تطلق عروضًا مميزة  
بمناسبة أعياد فبراير الوطنية 

 أطلقت نيسان البابطني عرضها املميز خالل شهر فبراير، وذلك من 
منطلق االحتفال مع الشــــعب الكويتي بأعياده الوطنية، فعند شــــراء 
العميل إحدى ســــيارات نيسان من املعرض سيدخل السحب فورا على 
سيارة نيسان Z، إلى جانب أنه سيحصل على هدية شاشة LCDوالتي 
ستكون عند تسلم سيارته. وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس انه 
عند شــــراء سيارة من نيســــان فإن العميل سيقوم بتعبئة كوبون عن 
كل ٥٠٠ دينار من ســــعر السيارة مما يساعده على تعزيز فرصة الفوز 
ويؤهله ليكون من احملظوظني في احلصول على سيارة نيسان Z، وهذا 
العرض ساري خالل شهر فبراير. الى جانب عرض فبراير املميز الذي 
تقدمه نيســــان على مجموعة سياراتها هناك خدمة حصرية تتميز بها 
«نيسان البابطني» وهي كفالة خمس سنوات شاملة على سيارة نيسان 
غير محددة املسافة، وهذا يضفي على العميل راحة البال املضمونة ألنها 
ستضمن له قيادة دون حتديد للمسافة كما ستضمن له قيمة أعلى عند 
البيع ألن صالحياتها تنتقل عند البيع. هذا ومازالت نيســــان البابطني 
تبذل قصارى جهدها لترضي عمالءها احلاليني واملرتقبني على حد سواء، 
وتكمل سلسلة عروضها غير املتناهية، فهي حريصة كل احلرص على 
املشاركة في كل املناسبات واملواقف وأن تتواجد مع اجلمهور في مختلف 
االنشطة، وتقدم أسعارا شيقة باإلضافة إلى اخلدمات التي تصل بالعميل 
دائمــــا الى أعلى درجات الرضا والراحة ومتنحه الثقة الدائمة بعروض 
نيسان. وتقدم نيســــان دائما األفضل واألرقى على االطالق، فمجموعة 
سيارات نيســــان تناســــب جميع االحتياجات العصرية واالقتصادية 
للمجتمع، حيث جتمع بني صفات الرقي والقوة للهيكل اخلارجي وبني 
التقنيــــة العالية التي توفر الراحة والرفاهية للســــائق بل وللمرافقني 
أيضا، كما تعمل على تقدمي اخلدمات بأفضل الطرق وأيســــرها وحتيط 
العميل دائما برعايتها ألنهــــا على دراية بأن جتربة امللكية املتكاملة ال 

تنتهي عند البيع بل متتد الى خدمة ما بعد البيع.  

 تشــــارك إنفينيتي البابطني الشــــعب الكويتي احتفاالته باليوبيل 
الذهبي الســــتقالل الكويت احلبيبة، حيــــث قامت بتقدمي عرض يتمثل 
في خصم رائع خالل شــــهر فبراير والذي ينبض بثالث مناسبات تلهم 

بأفضل العروض على االطالق. 
  حيث تقــــدم انفينيتي خصما بقيمة ٦٠٠ دينار وذلك عند شــــرائك 
إلحدى ســــياراتها املختارة خالل شــــهر فبراير هذا باإلضافة الى جهاز

GALAXY Tab الذي يتم تقدميه عند تسلم السيارة. 
  وقالت الشــــركة في بيان صحافي إن اخلصم الذي تقدمه إنفينيتي 
البابطني يشــــمل أيضا كفالة ٥ سنوات غير محددة املسافة، إلى جانب 
سيارة بديلة للعميل خالل فترة صيانة سيارته وخدمة VIP أيضا وذلك 
إدراكا منها بان جتربــــة القيادة ال تنتهي عند البيع بل متتد الى خدمة 
ما بعد البيع. ومن خالل هذا العرض تســــعى انفينيتي البابطني دائما 
الى تألق عمالئها وتصنع لهم عاملا مليئا بالرفاهية والراحة، كما تؤكد 
لهم أن والءهم لها لم يتكون إال من خالل العمل املتواصل لتوفير أفضل 
العروض واخلدمات املتميزة. مازالت فلســــفة انفينيتي (فلسفة القوة 
الراقيــــة) هي األفضل، والتي تواكبها انفينيتي البابطني وحترص على 
العمل بها في جميع عروضها الشيقة، حيث الرقي مع الرفاهية احلديثة 
واملتقدمة. الى جانب تصاميم مركباتها التي تتجاوز الشكل املرئي لتوفر 
االمكانيات ولتحقق الرضا الدائم للسائق والراكبني. جتدر االشارة الى 
ان انفينيتي متثل أحدث العالمات التجارية في عالم صناعة السيارات، 
وتضم مجموعة سياراتها في الشرق األوسط كال من السيدان الفاخرة 
G ،G كوبيه، G املكشــــوفة، ٣٥ ×E، ٣٥/٥٠ × F املترفة من فئة «كروس 
أوفر»، ٣٧/٥٦ M السيدان الرائعة متوسطة احلجم و٥٦ × Q الرياضية 

متعددة االستخدامات باحلجم الكامل. 
  متتاز عائلــــة انفينيتي بخصائص وتقنيات متقدمة منها شاشــــة 
الرؤية الشاملة، والتكنولوجيا الذكية لتثبيت السرعة، وتعزيز املكابح، 
والتوجيه النشــــط للعجالت األربع، ونظام منع مغادرة حارة السير، 

فضال عن نظام التدخل في مناطق تعذر الرؤية. 

 ..و«إنفينيتي» تقدم خصومات مذهلة 

 «مرسيدس ـ بنز»  
 حتتفل مرسيدسـ  بنز، عالمة النجمة ذات النقاط الثالث، ببداية 
ناجحة للعام ٢٠١١ بتحقيقها ارتفاعا بنســـبـــــة ١٤٪ في املبيعات 

خالل شهر يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي.
  وتعكس هذه النتائج اإليجابية مدى ثبات أداء الشركة القوي من 
 .E وفئة S خالل الطرز األساسية ومن ضمنها سيارات السيدان فئة
وقد واصلت سيارات الـ SUV من مرسيدسـ  بنز حصتها من النجاح 
عبر طرازي ML وGL. وشهد طراز ML منوا إيجابيا وذلك للنجاح 
الباهر الذي حققه من خالل إصـــدارة AMG باإلضافة إلى إصدارة 

Grand Edition والتي يبلغ سعرها ٢١٥٫٠٠٠ درهم إماراتي.
  أما طراز GL إصدارة Grand Edition والبالغ سعره ٢٩٩٫٠٠٠ درهم 
إماراتي فقد واصل مهمته في تعزيز زخم ونشاط الشركة ضمن فئة 
الـ SUV. وجاءت نتائج املبيعات في شهر يناير جيدة وذلك من خالل 
األداء القوي في كل من قطر والكويت واالمارات العربية املتحدة التي 

شهدت ارتفاعا ملحوظا في املبيعات بنسبة ٧٧٪ و٣٣٪ و٢٠٪ على 
التوالي. من جهته قال فرانك بيرنثالر، مدير التسويق واملبيعات 

في مرسيدس ـ بنز للسيارات، الشرق األوسط واملشرق: «إنه 
ملن اإليجابي جدا أن نستهل ٢٠١١ بنتائج مبيعات جيدة التي 

نتوقع أن تستمر على هذا الشكل خالل عام يعد بأن يكون 
حافـــال جدا. ويبدو النصف األول مـــن العام ماضيا قدما 
بوتيرة سريعة مع إطالق طراز فئة C احملسن قبل أن يتم 
اإلعالن عن الطراز اجلديد كليا، فئة C التي سيتم إطالقها 
في األسواق قريبا. وسنقوم بإطالق سلسلة من احملركات 
اجلديدة لطرز فئة S – ٣٥٠ و٥٠٠ CGI». وختم بيرنثالر، قائال: 
«نحن على ثقة أننا سنحافظ على قوة أداء الشركة في فئة
الـ SUV، والتي نتوقع أن تسهم في زيادة حصتنا السوقية 

ضمن هذه الفئة».  

 تنطلق مع العام ٢٠١١ بسرعة قصوى  «مرسيدس ـ بنز»  
وارتفاع ١٤٪ في المبيعات


